
 

Changeable Art 

Veelzijdige kunst 

 Je interieur opnieuw inrichten? 

 Harmonie brengen in de vele kleuren? 

 Meer warmte en sfeer creëren?  

 Problemen met het geluid? 

 Op zoek naar duurzame kunst? 

 



  



 

 

 

  

CHANGEABLE ART 

Ga je verhuizen, nieuw huis bouwen of je 

(kantoor)ruimte veranderen en ben je op 

zoek naar iets bijzonders? Breng harmonie, 

kleur en levendigheid in je nieuwe interieur 

met zachte, flexibele, aaibare kunst. 

ORGANISCH EN ZACHT 

Expressionistische kleurrijke schilderijen van 

textiel zorgen voor een speelse, zachte 

organische touch in strakke interieurs.  

DUURZAAM EN DEMPEND 

Changeable Art is een modulair systeem, 

bestaande uit losse onderdelen die kunnen 

worden aangevuld of te verwisselen en 

hergebruikt. De gelaagdheid van vilten 

onderdelen absorberen het geluid. 

PUUR EN PERSOONLIJK 

Puur en ambachtelijk want alle onderdelen 

van Changeable Art zijn handgemaakt en 

vervaardigd van gifvrij geverfde Europese 

merinowol.  

Persoonlijk omdat ieder kunstwerk wordt 

gerealiseerd in samenspraak met de 

opdrachtgever.  

Changeable Art is in allerlei vormen  

en kleurencombinaties te realiseren. 



 

 

 

 

  

CHANGEABLE ART BESTAAT UIT 

Weefwerken van 

zelfgesponnen wol in grote, 

lange en smalle vormen. 

Grote, middelgrote en kleine gevilte onderdelen in 

organische vormen.  

Vilten onderdelen met extra reliëf door 

middel van gepunchte dots. 



 

CHANGEABLE ART 

 

AQUAREL 

SPLASH 

FULL 

MINI 



AQUAREL 

Unieke combinatie van schilderkunst en vilt.  

De handgemaakte onderdelen zijn bevestigd 

op een geaquarelleerd doek dat gespannen  

is om een houten frame. 

 



  



  

SPLASH 

Een harde ondergrond gesneden in een 

organische vorm. Van groot tot klein 

realiseerbaar. 

 



 

 

  



 

  

FULL 

Een rechthoekige vorm geheel 

gevuld met een dikke laag 

handgemaakte onderdelen. 

 

Ook als wandbekleding of 

roomdivider mogelijk. 



  



MINI 

Kunstwerk van 30x30 cm waarin 

allerlei technieken zijn verwerkt. 

Vilten, weven,  punchen, borduren 

gecombineerd met een glanseffect 

van kralen. 



  

 

VARIABEL 

MAATWERK 

 

CHANGEABLE ART 



 

 

 “Je maakt dingen samen, het kan en mag veranderen en het blijft altijd in beweging.” 

 

 

VARIABEL MAATWERK   In samenspraak met de opdrachtgever en interieurdesigner. 

Deze aanvullingen worden eerdaags toegevoegd. 



  

Caroline creëert kunst in samenwerking met 

haar klanten. Het is werken op maat en 

tijdens het proces is iedere wijzigingen of 

aanpassing mogelijk.  Maar ook daarna! 

Eigenlijk is het werk nooit af. Ik merk dat we af 

en toe iets “verhangen” en we denken ook 

na over mogelijke aanvullingen. In kleur en 

stijl. Daarmee blijft het kunstwerk heel 

dynamisch en in lijn met onze beleving. 

Simpelweg extra stukken bestellen en 

toevoegen. Of zelfs een totale make-over!  

Bijkomend voordeel, het kunstwerk is geluid 

dempend. 

Het zegt alles over Changeable Art, je maakt 

dingen samen, het kan en mag veranderen 

en het blijft altijd in beweging en steeds 

verrassend voor onze gasten. 

Wij hebben er veel plezier van en maakt 

onze eetkamer levendig! 

Ria en John (2021) Amsterdam 
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TEXTILE ARTIST CAROLINE GROOTENBOER 

Jaren geleden afgestudeerd als allround docent beeldende kunst  

en vormgeving (Willem de Kooning Academie, Rotterdam), en zich 

gaandeweg vooral gespecialiseerd in textielkunst. 

CHANGEALE ART is ontstaan vanuit de behoefte aan verandering, aan 

flexibiliteit en beweeglijkheid. Niet alleen m.b.t. haar eigen ontwikkeling  

maar ook voor de kunst die ze creëert. „In sommige periodes van je leven,  

heb je behoefte aan andere kleuren en vormen, dan in andere periodes.  

Ik wilde kunst maken die mee kan bewegen met iemands stemming, het 

jaargetijde en budget. Mijn werk komt tot stand in nauwe wisselwerking  

met de klant. Haar of zijn wensen zijn het uitgangspunt van ons proces. 

Vanzelfsprekend spelen mijn kennis over kleur en vorm een grote rol bij  

het uiteindelijke kunstwerk‟.  

Duurzaamheid speelt bij Caroline al jaren een essentiële rol. „Ik vind het 

belangrijk dat kunst bijdraagt aan een duurzame wereld, een wereld van  

pure materialen en zoveel mogelijk hergebruik. Vandaar dat ik werk met wol 

afkomstig van schapen die een goed leven leiden en die wordt gekleurd met 

gifvrije verf. Hergebruik bestaat er nu uit dat elementen van een Changeable 

Art-creatie kunnen worden geïntegreerd in een nieuwe creatie wanneer de 

klant toe is aan iets anders qua kleur of formaat. Daarnaast onderzoek ik 

momenteel de mogelijkheden van het opzetten van een „bibliotheek‟ met 

Changeable Art onderdelen, waarin klanten elementen ruilen en/of kopen‟. 

Caroline werkt niet alleen in opdracht. Haar textielkunstwerken zijn ook een 

inspiratiebron voor andere kunstvormen zoals fotografie, keramiek en glas. 

Daarnaast voert zij graag en frequent ‘community projecten’ uit. In  

deze projecten legt zij verbinding tussen mensen en wil zij haar kennis over 

technieken delen. De Rode Draad; geborduurde verhalen gemaakt van 

tweedehands textiel. Expositie BuitenGewoonVilt in De Tuinen van Appeltern. 

Schoolproject Kunst van Alle Kanten met thema Duurzaamheid waarin dans, 

muziek, fotografie en beeldend samensmelt in een uitvoering. 
meer over community projecten  www.carolinegrootenboer.com 



  

  
MEER  

WETEN 

OVER  

 

CHANGEABLE ART? 

www.carolinegrootenboer.com 

www.changeableart.nl 

 

carolinegrootenboer@gmail.com 

06-40235022 

 

 

Instagram  

@cgrootenboer 

 

Facebook  

@BKCG.Changeable.Art 

 

LinkedIn  

caroline-grootenboer 

 

Pinterest 

@ChangeableArt 

 

http://www.carolinegrootenboer.com/
http://www.changeableart.nl/
mailto:carolinegrootenboer@gmail.com


 

MET DANK AAN 

FOTOGRAAF 

Wybe Hietbrink 

www.EyeBallArt.nl 

www.framedbycamera.nl 

INTERIEUR 

www.kokwooncenter.nl 

 

 

http://www.kokwooncenter.nl/
http://www.kokwooncenter.nl/

